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Segundo Domingo do Tempo Comum                          Domingo, 15 de Janeiro de 2017 
Pit Señor! 
  

Louve o Senhor! Hoje nos juntamos a milhões de católicos de todo o mundo em homenagem ao 
Santo Niño, o Santo Filho Menino Jesus. Em um sentido muito real, a festa de hoje é uma 
continuação da Festa do Natal e da Epifania, enquanto crescemos no mistério do amor e da 
misericórdia de Deus, que escolheu assumir a carne ou encarnar para que possamos nos tornar 
um com Ele por toda a eternidade no céu. 

Nossa devoção ao Menino Jesus 
Como mencionei no boletim da semana passada, a festa de hoje se originou naquele primeiro 
Natal com a adoração de primeiramente, nossa Mãe Santíssima e São José, os anjos, os pastores 
e os magos do leste. A devoção à Jesus criança foi acesa pela pregação de São Francisco de Assis, 
entre outros, e tomou forma na devoção ao Bambino Gesù, em Roma e depois como Santo Niño 
na Espanha. Os exploradores espanhóis trouxeram essa devoção às Filipinas, México e 
Tchecoslováquia sob os títulos de Santo Niño, Divino Niño e o Menino Jesus de Praga. 
 

Viva no momento presente, celebrando-o como um presente 
Por que é tão especial? Em primeiro lugar, a imagem de Santo Niño nos lembra que Jesus era 
totalmente humano, bem como totalmente divino. Deus escolheu nascer de uma família jovem, 
pobre e migrante e experimentou o que significa crescer como pessoa humana, com todas as 
suas alegrias e tristezas. Em segundo lugar, Santo Niño nos desafia a seguir Seu exemplo ... para 
ser infantil. Isso significa ser humilde de coração e confiar que nosso Pai amoroso irá prover todas 
as nossas necessidades. Significa renunciar a nossa vontade e tornar-se obediente ao nosso Pai 
em amorosa confiança. Terceiro, Santo Niño nos lembra que a vida deve ser celebrada ... como 
uma criança. Somos chamados a se alegrar com os prazeres simples que ocorrem no nosso dia. 
Significa viver no momento presente, celebrando-o como um presente! 
 

Você está convidado para nossa procissão de rosário à luz de velas 
Para aqueles que lêem isto antes da noite de sábado, 14 de Janeiro... nossas orações da novena 
começam às 7pm e Missa às 7:30pm. Após a Missa haverá uma procissão de rosário à luz de velas 
incrível. Ela promete ser absolutamente espetacular, por favor, venha. Depois, um jantar será 
oferecido no Family Center. 

Junte-se a nós para a nossa Missa festival especial neste domingo 
No domingo, 15 de Janeiro, todos vocês são convidados para uma missa especial às 4:30pm, 
seguido de uma curta procissão ao Family Center, um jantar delicioso a um preço modesto e, em 
seguida, o incrível Sinulog. Esta forma de oração envolve um simples movimento ou dança. É uma 
oração de louvor, de súplica, de ação de graças, de misericórdia... é incrível. Em primeiro lugar, 
alguns grupos especiais de dança "se apresentarão". Depois, todos teremos a oportunidade de 
participar. Por favor, venha e experimente! (Se você tem uma imagem do Menino Jesus que você 
gostaria de ter abençoada, traga também!) 
Eu mal posso esperar para expressar o quão grato eu sinto em ser parte desta família paroquial 
maravilhosa e experimentar as ricas bênçãos de nossa comunidade de fé multicultural. Por favor, 
venha adorar o Menino Jesus! 

Vamos redobrar nossas orações 
Por último, mas não menos importante, ao recordar o aniversário do Rev. Dr. Martin Luther King, 
redobremos as nossas orações pelo nosso país e pelo mundo. Que possamos realizar o seu 
sonho... no qual a dignidade intransferível e o valor de cada vida humana seja respeitada e 
alimentada.  Crescendo juntos como discípulos de Santo Niño, 

  
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 
  

Todos são bem-

vindos! 

Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  
e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta

-Feira do mês: 
7:30pm 

 
Missa - Segundo 
Sábado do mês: 

Unção dos Enfermos 
8:30am 

 
Sábado 8:30am 

(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 
10:45am, 12:30pm, 
2:00pm (em Espa-
nhol) e 5:30pm 

 
Reconciliação/
Confissão 

Sábados 10am ou 
4pm. Para agen-

damento, favor con-
tatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 
24 Horas de 

Adoração do Santíssi-
mo Sacramento  

Toda Sexta-Feira 8am 
a Sábado 8:20am 

 
Pré-escola Católica 

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 



Você está curioso sobre a fé Católica ou já pensou em se tornar Católico? 
O programa Rito de Iniciação Cristã para Adultos (RCIA) é ideal para você. 

  
Adultos de todas as tradições de fé ou mesmo sem nenhum fundo religioso, 

são bem-vindos para participar de nosso programa de orientação, 
projetado especialmente para as agendas mais ocupadas. Junte-se à nossa 

próxima sessão  
Terça-feira, 10 de janeiro de 2017 
(Segunda terça-feira do mês) 

7 pm no Parish Center 
(Oferecido em inglês e espanhol) 

Entre em contato com o diácono Carlos Celaya CCelaya@StPaulChurch.com ou 
Maria Costa em MCosta@StPaulChurch.com 
 
Festa de Santo Niño Domingo, 15 de Janeiro 
Hoje, nossos irmãos Cristãos virão de todo o mundo para se juntarem a nós para 
honrar o Menino Jesus. As missas são: 7:30am, 9am, 10:45am, 12:45pm, 2pm em 
espanhol. A Missa do Santo Niño será às 4h30pm. Depois, seguiremos o Sinulog 
no Centro Familiar. Lembre-se: não haverá a missa das 5:30 pm no domingo. Este 
fim de semana também rezamos pela Unidade dos Cristãos e por todos aqueles 
que anseiam pela realização do sonho do Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 
 
Para os Casais de Todas as Idades Um  Dia no Casamento 
Programa de enriquecimento  Sábado, 11 de fevereiro de 2017 
10:00-16:30 Centro da família 
Taxa para todos os materiais e refeições é US $40 
Entretenimento  gratuito é fornecido para as crianças 
Para obter mais informações, entrar em contato com Nancy no 961-3023 ou 
JNKissane@StPaulChurch.com 
 
PRECISAMOS DE DOAÇÕES!!! 
Nossa primeira visita  e viagem missionária a nossa paróquia-gêmea no PANAMÁ 
sera em Março.  Nossos amigos em Montijo estão precisando de Cartilhas 
(READERS)!!!  Por favor, TRAGA-nos suas cartilhas EXTRAS 
 Não tem nenhuma em sua casa??? 
Verifique na  Dollar Tree, de Sam`s ou BJs , eles têm grandes preços!!!! 
  
Nosso   Anual  Spaghetti  Jantar Pré-Escolar da St Paul  será realizado sábado, 18 
de fevereiro às 18:00 no Centro da Família. 
Junte-se a nós para toneladas de divertimento em Família! 

Adoração Perpétua 
Traga seu rosário e  junte-se a 

nós 
Na capela por duas horas de 
adoração perpétua das 19:00-

21:00 hs , na segunda-feira, 23 de 
Janeiro.  Todos estão 

convidados para a música, as 
escrituras e oração, como nos 
reunimos para rezar pela 
vida  desde o momento da 

concepção e para a cura para 
todos aqueles afetados por uma 
decisão de aborto.  Para obter 
mais informações entre em 

contato com a Jackie no email 
RespectLife@StPaulChurch.com 
  

Bem-vindos! 
Comunidade Brasileira        

Desejamos a vocês boas vindas 
à nossa comunidade. O seu 
registro em nossa paróquia é 
muito importante para nós e 
pode ser feito durante a 
semana no Parish Center ou 
através dos representantes da 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Novena a Santo Niño Jesus 7 pm 



 EVENTO DOS 
QUATRO SINAIS na 
St. Paul Catholic 

Church 

Obtenha seus 
ingressos  

www.StPaulChurch.com 

 

Venha dar uma olhada!  

Em preparação para o reg-
isto de escola do ano 2017-
2018 realizaremos uma 

Open House 

TerçaTerçaTerçaTerça----feira, 31 de Janeiro 9feira, 31 de Janeiro 9feira, 31 de Janeiro 9feira, 31 de Janeiro 9

----11 am11 am11 am11 am    ou quartaou quartaou quartaou quarta----feira, 1 feira, 1 feira, 1 feira, 1 

de Fevereiro 9de Fevereiro 9de Fevereiro 9de Fevereiro 9----11 am e 11 am e 11 am e 11 am e 

uma sessão as 5 pm.uma sessão as 5 pm.uma sessão as 5 pm.uma sessão as 5 pm.    

    Entre em contato conosco: 

813-264-3314    StPaul-

CatholicPreschool.org 

 

É essa época do ano outra 
vez! 

Declarações de imposto 

serão enviadas a todos os 
Paroquianos de St Paul pa-

ra o ano de 2016. 
Até 31 de janeiro de 2017. 
Obrigado por sua gener-

osidade! 

 "Viver a Fé" 7th Conferência Annual dos Homens de  Tampa Bay  
 Apresentando Dr Scott Hahn, Fr Bill Casey e Artie Boyle 
Sábado, 18 de Fevereiro, início às 6:30am, Higgins Hall 

Igreja Católica de St. Lawrence, 5225 N. Himes Ave, Tampa 
 Para bilhetes ou obter mais informações, visite 

www.suncoastcatholicministries.com 

Datas Importantes para Lembrar 
 

Ajude Nossos Todlers , a desenvolver as 

habilidades  de nossas crianças.    

é um programa de 7 semanas de 
treinamento comportamental de pais, 
oferecido pela USF Saúde Pediatrica e 
designado  a ajudar os pais e cuidadores 
de crianças de 1-7 anos de idade para 
entender e tratar comportamentos 
desafiadores: comer, ir para a 
cama,  vestir-se, seguindo os 
ensinamentos , acalmando, ajudando 
você nas tarefas, usando palavras para se 
comunicar, etc. 
Próxima aula: HOT DOCS em St. Paul 
Catholic Preschool começando quinta-
feira, 19 de janeiro de 2017 
Lugares são MUITO limitados! 
  
Entre em contato com nossa pré-escola 
para reservar seu lugar. 
Ligue (813) 264-3314 ou email 
maguiar@stpaulchurch.com 
Siga St Paul Catholic Preschool na mídia 
social! Olhe para pré-escola Tampa St Paul 
Católica 
 
Primeira reunião de pais  para aqueles 
cujo filho está recebendo a primeira 
comunhão em maio de 2017 
Segunda-feira, 23 de janeiro 16:30 
na  Igreja 
Ou terça-feira, 24 de Jan, 18:15 na Igreja 
  
 Inscrição para Primeira Comunhão em 
todas as missas do fim de semana de 4-5 
de fevereiro de 2017 
  

Dança de pai e filha 
10 de fevereiro.  Todos os pais e filhas 

bem-vindo, sem limite de idade!  Junte-se 
a nós para jantar e dançar , é claro. 

 
Começando 23 de janeiro de 2017... 
 Estudo da Bíblia em Espanhol 
 Toda segunda-feira às 19:00 no Centro da 
Família Sessão 2 
BibleStudy-esp@StPaulChurch.com 
 
Por favor, note que o escritório da 
paróquia e a St. Vincent De Paul Pantry 
estará fechado na segunda-feira, 16 de 
janeiro na observação ao Dr. Martin 
Luther King Day e haverá apenas ser uma 
missa diária às 07:30 naquele dia. 
Obrigado. 
  
Reuniões do AA: Acha que sua vida está 
fora de controle?  Álcool está arruinando 
a sua vida?  A ajuda está aqui!  Nossa 
paróquia é abençoada para  reuniões 
semanais  de Alcoólicos Anônimos , todas 
as quartas às 20:15 em St Michael 
Cabin.  Para obter mais informações, ligue 
para 813-933-9123.  Que Deus te abençoe! 
  
Apóstolos de Jovens Adultos Eucaristia 
Social de Janeiro  
Marquem nos vossos calendários para o 
Janeiro social em apenas 2 semanas!  Nós 
iremos à Royal Lanes e ao McDonalds 
para comer qualquer coisa depois. 
Quem: Você e seus amigos 
Onde: Royal Lanes 1927 Brinson Rd. Lutz, 
33558 
Em seguida, a McDonalds perto da 
esquina da 54 e 41 
Quando: Sábado, 21 de janeiro às 19:00 
(deixando o McDonalds às 21:30) 
Custo: US $9,50 sem impostos para 2 
jogos e sapatos 
Como: RSVP merimee@verizon.net 
 Reunião para Adoração  datas: 20 de 
JANEIRO: St Lawrence; 27 de JANEIRO: 
St. Paul. 



Anúncios da Comunidade 


